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ACTA 

Aos vinte dias do mês de Novembro do ano de dois mil e oito, no Edifício 

dos Paços do Concelho, na Sala de Reuniões, compareceram os 

Excelentíssimos Senhores: Presidente da Câmara – António Magalhães da 

Silva - e Vereadores – Domingos Bragança Salgado, Armindo José Ferreira 

da Costa e Silva, Francisca Maria da Costa Abreu, Júlio Martins Faria 

Mendes, César Manuel de Castro Machado, José Manuel Fernandes 

Antunes, Carlos Manuel Amaral Vasconcelos, Luísa Maria Alves de 

Oliveira e Ana Amélia Mota Guimarães. ------------------------------------------ 

Não compareceu o Vereador Vítor Manuel da Silva Ferreira, cuja falta foi 

considerada justificada. --------------------------------------------------------------- 

Pelas 10.00 horas foi declarada aberta a reunião. -------------------------------- 

------------------------ ANTES DA ORDEM DO DIA ------------------------ 

--------------------------------- INTERVENÇÕES ------------------------------- 

1 – Vereador José Manuel Antunes – Quis saber que diligências foram 

efectuadas pela Autarquia para averiguar da legitimidade das pessoas que 

requisitaram o Pavilhão Multiusos para a organização do Campeonato 

Europeu de Kickboxing, a decorrer entre os próximos dias 27 e 30 de 

Novembro. 2 – Vereador Carlos Vasconcelos – Distribuiu 

documentação aos membros do executivo municipal, alusivas ao site de 

entidade privada, www.nicolinas.net, revelando que quem pretendesse 

obter esclarecimentos sobre os produtos à venda na loja desta entidades, o 

encaminhamento era feito para o endereço electrónico com a designação 

lojavirtual@tempolivre.pt. Por este facto, solicitou uma explicação para 

esclarecer o relacionamento entre as duas entidades 3 – Vereadora Ana 

Amélia Guimarães – Solicitou resposta a uma questão colocada há já 

algum tempo relativa à taxa de IVA cobrada pela VIMÁGUA, no período 

compreendido entre Julho e Outubro deste ano. 4 – Presidente da 
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Câmara – Sobre as intervenções feitas, esclareceu: a) – Sobre a questão do 

Campeonato Europeu de Kickboxing, disse que não iria ser atribuído 

qualquer subsídio municipal para o efeito e, no que diz respeito à 

legitimidade da organização do evento, que a Câmara Municipal não tinha 

qualquer intervenção, considerando os termos em que a Cooperativa 

Tempo Livre gere o espaço Multiusos, de harmonia com o Regulamento 

Municipal; b) – Relativamente à intervenção do Vereador Carlos 

Vasconcelos, disse que teria de averiguar a situação; c) – No que diz 

respeito à resposta da VIMÁGUA a uma questão colocada pela Vereadora 

Ana Amélia Guimarães, disse que, só por lapso, não tinha ainda sido 

entregue, visto que já dispunha da referida informação. ------------------------ 

---------------------------------- INFORMAÇÕES -------------------------------- 

O Presidente da Câmara deu as seguintes informações: 1 – Prestou 

algumas informações estatísticas sobre os processos relativos ao 

Complemento Solidário para Idosos (CSI) no concelho de Guimarães; 2 – 

Deu conhecimento que, recentemente, uma delegação da Autarquia esteve 

em Dijon, onde constatou o interesse das entidades municipais em 

formalizar uma parceria com Guimarães; 3 – Deu notícias sobre a Horta 

Pedagógica de Guimarães, anunciando que 309 pessoas se candidataram à 

sua utilização, correspondendo à ocupação de 81% da área disponível 

deste equipamento, situado na veiga de Creixomil. ----------------------------- 

---------------------------------- ORDEM DO DIA -------------------------------- 

---------------------------------- INFORMAÇÕES -------------------------------- 

I – Do despacho do Vereador Domingos Bragança, datado de 3 de 

Novembro de 2008, que concordou com a seguinte informação do 

Departamento de Obras Municipais: “1. Atenta a necessidade de executar 

a obra de: Ampliação da EB1/JI da Valinha – Polvoreira, submete-se à 

consideração superior a presente proposta de decisão de contratar. 2. Para 
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efeitos de prévia cabimentação da despesa inerente ao contrato a celebrar, 

estima-se que o respectivo preço base não deverá exceder €188.819,64 

(cento e oitenta e oito mil oito oitocentos e dezanove euros e sessenta e 

quatro cêntimos) + IVA, a satisfazer pela dotação 01.02.54. 3. Nos termos 

da regra geral de escolha do procedimento (prevista no artigo 18.º do CCP) 

e do valor máximo do benefício económico que pode ser obtido pelo 

adjudicatário com a execução do contrato a celebrar, propõe-se a adopção 

de um concurso público sem anúncio no JOUE, ao abrigo da alínea b) do 

artigo 19º do Decreto Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, que aprovou o 

Código dos Contratos Públicos. 4. Propõe-se ainda a aprovação das peças 

do procedimento em anexo, das quais se destaca: Fixação do preço base 

em €188.819,64 (cento e oitenta e oito mil oitocentos e dezanove euros e 

sessenta e quatro cêntimos) + IVA; Fixação de um prazo de vigência do 

contrato a celebrar de 120 dias; Opção pelo critério de adjudicação da 

proposta economicamente mais vantajosa; 5. Para a condução do 

procedimento propõe-se a designação do seguinte júri: Efectivos – a) 

Presidente: Joaquim Josias Silva Antunes Almeida de Carvalho – Director 

do Departamento de Obras Municipais; b) Vogal: Vítor Manuel Fernandes 

Abreu – Director do Departamento de Projectos e Planeamento 

Urbanístico; c) Vogal – Elsa Maria Ferreira Cordeiro de Almeida – Chefe 

de Divisão Administrativa. Suplentes – a) Vogal: Maria Fernanda 

Fernandes Castro – Chefe de Divisão de Empreitadas; b) Vogal: Maria 

Joana Rangel da Gama Lobo Xavier – Directora do Departamento de 

Administração Geral. É designado para secretariar o júri: Silvana Leite 

Torres Peixoto – Chefe de Secção do Departamento de Obras 

Municipais”; II – Do despacho do Vereador Júlio Mendes, datado de 7 de 

Novembro de 2008, que concordou com a aquisição de um edifício e 

terreno situado no Lugar da Venda da Serra, da freguesia de Calvos, 
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descrito na Conservatória do Registo Predial de Guimarães, sob o nº. 

00.180/Calvos e inscrito na respectiva matriz urbana sob os artigos 16, 24 

e 25, destinado ao Centro Cívico daquela freguesia, pelo valor de 

€44.926,88 (quarenta e quatro mil novecentos e vinte e seis euros e oitenta 

e oito cêntimos); III – Do despacho do Vereador Júlio Mendes, datado de 

13 de Novembro de 2008, que concordou com uma informação da 

Divisão de Património Municipal relativa à Venda em Hasta Pública de 18 

Veículos Abandonados na Via Pública e Outros; IV – Do despacho do 

Vereador Júlio Mendes, datado de 6 de Novembro de 2008, que 

concordou com a seguinte informação da Divisão de Património 

Municipal: “ESCOLAS PRIMÁRIAS DE GONDOMAR, LEITÕES 

E BRITEIROS SANTO ESTÊVÃO – USUCAPIÃO – O Município é 

proprietário dos prédios abaixo identificados, todos eles destinados ao 

funcionamento de várias Escolas Primárias circunscritas na área deste 

concelho: Prédio urbano sito na Av.ª D. Afonso Henriques, freguesia de 

Gondomar, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 421º, não 

descrito na competente Conservatória de Registo Predial, conforme 

certidão emitida em 29 de Outubro de 2008, com a área total de 2.680 m² 

destinado a escola primária de Gondomar; Prédio urbano sito na Rua da 

Escola, freguesia de Leitões, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 

311º, não descrito na competente Conservatória de Registo Predial, 

conforme certidão emitida em 29 de Outubro de 2008, com a área total de 

1200 m², destinado a escola primária de Leitões; Prédio urbano sito na Rua 

da Escola, freguesia de Briteiros St.º Estêvão, inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo 1005º, não descrito na competente Conservatória de 

Registo Predial, conforme certidão emitida em 29 de Outubro de 2008, 

com a área total de 730 m², destinado a escola primária de Briteiros St.º 

Estêvão – Real n.º 1; Sucede que, apesar da inexistência de documento 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 20   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20 DE NOVEMBRO DE 2008                                                                   
 

 

 
Mod. 228/SQ 0 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

legal que comprove a propriedade dos mencionados edifícios, desde 

tempos imemoriais os referidos prédios têm sido refutados por toda a 

gente como pertencentes ao Município de Guimarães, que, através dos 

seus órgãos representativos, há mais de 50 anos, têm estado na sua posse, 

com conhecimento e à vista de todos, sem qualquer oposição e 

ininterruptamente, agindo por forma correspondente ao exercício do 

direito de propriedade, quer usufruindo, como tal, o imóvel, quer 

suportando os respectivos encargos. Deste modo, caso seja aceite 

superiormente, deverá o Município proceder à aquisição dos mencionados 

imóveis por usucapião, devido à impossibilidade de comprovar o seu 

direito de propriedade pelos meios normais, não dispondo de título formal 

que lhe permita efectuar os respectivos registos na competente 

Conservatória do Registo Predial. À consideração superior”; V – Do 

despacho do Vereador Júlio Mendes, datado de 6 de Novembro de 2008, 

que concordou com a seguinte informação da Divisão de Património 

Municipal: “EDIFÍCIO DESTINADO ACTUALMENTE A MUSEU 

DE ARTE PRIMITIVA – USUCAPIÃO – O Município é proprietário 

do edifício designado por Museu de Arte Primitiva, sito na Praça da 

Oliveira, desta cidade, encontrando-se inscrito na matriz predial urbana 

sob o artigo n.º 1595º, freguesia de Oliveira do Castelo e não descrito na 

competente Conservatória de Registo Predial, conforme certidão emitida 

em 29 de Outubro de 2008, com a área total de 227 m², destinando-se nos 

seus primórdios longínquos aos antigos Paços do Concelho. No entanto, 

apesar de não existir qualquer documento que comprove a propriedade do 

identificado imóvel, sabe-se que até ao início do século XIV algumas 

reuniões do Município eram efectuadas na crasta de Santa Maria pelo que 

“em 1516 pediam os Juízes, homens bons e oficiais da Vila de Guimarães a El-Rei 

uma casa do concelho…porque a que tinham era a pior do reino e muito desbaratada”, 
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conforme bibliografia de Alberto Vieira Braga, “Administração Seiscentista 

do Município Vimaranense”, de 1953. Posteriormente, em 27 de Agosto 

de 1516, foi emitido um alvará régio deferindo tal pedido, pelo que, a 

partir dessa data, se deu início à construção do edifício próprio para as 

reuniões do concelho, localizado na Praça de S. Tiago, anteriormente 

designado por Praça Maior, permanecendo os antigos Paços de Concelho 

lá instalados até ao ano de 1932, de acordo com a mencionada bibliografia. 

Pese embora a inexistência de documento legal que permita efectuar o 

registo daquele imóvel, a favor da autarquia, actualmente destinado a 

Museu de Arte Primitiva, certo é que desde o séc. XVI, o referido prédio 

tem sido refutado por toda a gente como pertencente ao Município de 

Guimarães, que, através dos seus órgãos representativos, há mais de 400 

anos, têm estado na sua posse, com conhecimento e à vista de todos, sem 

qualquer oposição e ininterruptamente, agindo por forma correspondente 

ao exercício do direito de propriedade, quer usufruindo, como tal, o 

imóvel, quer suportando os respectivos encargos. Deste modo, caso seja 

aceite superiormente, deverá o Município proceder à aquisição do 

mencionado imóvel por usucapião, devido à impossibilidade de comprovar 

o seu direito de propriedade pelos meios normais, não dispondo de título 

formal que lhe permita efectuar o respectivo registo na competente 

Conservatória do Registo Predial. À consideração superior”. ----------------- 

---------------------------------- DELIBERAÇÕES ------------------------------- 

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 6 DE NOVEMBRO DE 2008. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE, tendo sido dispensada a leitura da 

acta por esta ter sido entregue a todos os membros do órgão executivo 

juntamente com a Ordem do Dia da presente reunião. ------------------------- 

CÂMARA – COOPERATIVA FRATERNA  –  DESIGNAÇÃO DOS 
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REPRESENTANTES DA CÂMARA MUNICIPAL – Presente a 

seguinte proposta do Vice-Presidente da Câmara: “Nos termos do 

preceituado do artigo 26.º dos Estatutos da Régie-Cooperativa 

FRATERNA – Centro Comunitário de Solidariedade Social, CIPRL, os 

mandatos dos titulares dos órgãos sociais são de 3 anos. Sendo necessário 

designar os corpos sociais para o triénio 2009/2011, proponho: 1 – Que, 

nos termos do nº 1 do art.º 90º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a designação 

dos elementos constantes do ponto 2 da presente proposta seja votada no 

seu conjunto. 2 - Que sejam designados: 2.1 - Como Presidente da 

Direcção, o Presidente da Câmara, António Magalhães; 2.2 – Como 

Presidente do Conselho Fiscal, Manuel Martins Salgado”. 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PONTO 1. 

DELIBERADO, POR ESCRUTÍNIO SECRETO E MAIORIA, 

APROVAR O PONTO 2, com seis votos a favor, três votos contra e um 

em branco. ------------------------------------------------------------------------------ 

TAXAS – CONTRATAÇÃO PÚBLICA – PLATAFORMA 

ELECTRÓNICA – CRIAÇÃO DE TAXA PELA 

DISPONIBILIZAÇÃO DAS PEÇAS DE CONCURSO – Presente a 

seguinte proposta do Vereador Domingos Bragança: “Com a entrada em 

vigor no passado dia 30 de Julho, do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

Janeiro, diploma que aprovou o Código dos Contratos Públicos, alteraram-

se as regras procedimentais dos concursos. A partir desta data, os 

procedimentos são tramitados através de uma plataforma electrónica, 

deixando de ser possível a utilização dos procedimentos em papel, 

nomeadamente o fornecimento de processos (programas de concurso e 

cadernos de encargos). As taxas que existiam na Tabela de Taxas e 

Licenças previstas para a reprodução dos processos de concurso referiam-
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se ao seu fornecimento em suporte de papel. Ora, com o novo sistema as 

peças do concurso são fornecidos em suporte informático, 

disponibilizados através da plataforma electrónica. Por esta 

disponibilização pode, segundo o nº 3 do art. 133º do supra mencionado 

diploma legal, ser cobrado um preço adequado. Deste modo, foi realizado 

um cálculo para apurar o valor do preço adequado, constante do 

documento cuja cópia se junta em anexo, e concluiu-se que a 

disponibilização das peças do concurso na plataforma importa para a 

autarquia um custo de €131,72. Assim, propõe-se a criação de uma taxa no 

valor de €131,72 (cento e trinta e um euros e setenta e dois cêntimos), a 

pagar pelos interessados na disponibilização das peças do concurso, que 

deverá, depois, ser integrada na Tabela de Taxas e Licenças Municipais. O 

cálculo para apurar o valor do preço adequado dá-se aqui por reproduzido 

e fica arquivado em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO, POR 

UNANIMIDADE, APROVAR SUBMETER À APROVAÇÃO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL. --------------------------------------------------- 

OBRAS PÚBLICAS – CONCURSO PÚBLICO – ARRANJO 

URBANÍSTICO DO LARGO DO CARMO – 1.ª FASE – 

INFORMAÇÃO PARA INÍCIO DE PROCEDIMENTO – Presente 

a seguinte informação do Departamento de Obras Municipais: “1. Atenta a 

necessidade de executar a obra de: Arranjo Urbanístico do Largo do 

Carmo – 1ª fase, submete-se à consideração superior a presente proposta 

de decisão de contratar. 2. Para efeitos de prévia cabimentação da despesa 

inerente ao contrato a celebrar, estima-se que o respectivo preço contratual 

não deverá exceder €1.119.919,26 (um milhão cento e dezanove mil 

novecentos e dezanove euros e vinte e seis cêntimos) + IVA, a satisfazer 

pela dotação 05.04.20. 3. Nos termos da regra geral de escolha do 

procedimento (prevista no artigo 18.º do CCP) e do valor máximo do 
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benefício económico que pode ser obtido pelo adjudicatário com a 

execução do contrato a celebrar, propõe-se a adopção de um concurso 

público sem anúncio no JOUE, ao abrigo da alínea b) do artigo 19º do 

Decreto Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, que aprovou o Código dos 

Contratos Públicos. 4. Propõe-se ainda a aprovação das peças do 

procedimento em anexo, das quais se destaca: Fixação do preço base em 

€1.119.919,26 (um milhão cento e dezanove mil novecentos e dezanove 

euros e vinte e seis cêntimos) + IVA; Fixação de um prazo de vigência do 

contrato a celebrar de 210 dias; Opção pelo critério de adjudicação da 

proposta economicamente mais vantajosa; 5. Para a condução do 

procedimento propõe-se a designação do seguinte júri: Efectivos – a) 

Presidente: Joaquim Josias Silva Antunes Almeida de Carvalho – Director 

do Departamento de Obras Municipais; b) Vogal: Vítor Manuel Fernandes 

Abreu – Director do Departamento de Projectos e Planeamento 

Urbanístico; c) Vogal – Elsa Maria Ferreira Cordeiro de Almeida - Chefe 

de Divisão Administrativa. Suplentes – a) Vogal: Maria Fernanda 

Fernandes Castro – Chefe de Divisão de Empreitadas; b) Vogal: Maria 

Joana Rangel da Gama Lobo Xavier – Directora do Departamento de 

Administração Geral. É designado para secretariar o júri: Silvana Leite 

Torres Peixoto – Chefe de Secção do Departamento de Obras 

Municipais”. O Programa de Procedimento com Projecto, bem como o 

Caderno de Encargos dão-se aqui por reproduzidos e ficam arquivados em 

pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. ------------------------------------------------------------------ 

OBRAS PÚBLICAS – CONCURSO PÚBLICO – RECONVERSÃO 

DA EB1/JI DO BARREIRO/SELHO S. JORGE PARA CENTRO 

ESCOLAR – INFORMAÇÃO PARA INÍCIO DE 

PROCEDIMENTO – Presente a seguinte informação do Departamento 
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de Obras Municipais: “1. Atenta a necessidade de executar a obra de: 

Reconversão da EB1/JI do Barreiro – Selho S. Jorge para Centro Escolar, 

submete-se à consideração superior a presente proposta de decisão de 

contratar. 2. Para efeitos de prévia cabimentação da despesa inerente ao 

contrato a celebrar, estima-se que o respectivo preço contratual não deverá 

exceder €908.438,62 (novecentos e oito mil quatrocentos e trinta e oito 

euros e sessenta e dois cêntimos) + IVA, a satisfazer pela dotação 

01.02.31. 3. Nos termos da regra geral de escolha do procedimento 

(prevista no artigo 18.º do CCP) e do valor máximo do benefício 

económico que pode ser obtido pelo adjudicatário com a execução do 

contrato a celebrar, propõe-se a adopção de um concurso público sem 

anúncio no JOUE, ao abrigo da alínea b) do artigo 19º do Decreto Lei n.º 

18/2008, de 29 de Janeiro, que aprovou o Código dos Contratos Públicos. 

4. Propõe-se ainda a aprovação das peças do procedimento em anexo, das 

quais se destaca: Fixação do preço base em €908.438,62 (novecentos e oito 

mil quatrocentos e trinta e oito euros e sessenta e dois cêntimos) + IVA; 

Fixação de um prazo de vigência do contrato a celebrar de 210 dias; 

Opção pelo critério de adjudicação da proposta economicamente mais 

vantajosa; 5. Para a condução do procedimento propõe-se a designação do 

seguinte júri: Efectivos - a) Presidente: Joaquim Josias Silva Antunes 

Almeida de Carvalho – Director do Departamento de Obras Municipais; 

b) Vogal: Vítor Manuel Fernandes Abreu – Director do Departamento de 

Projectos e Planeamento Urbanístico; c) Vogal – Elsa Maria Ferreira 

Cordeiro de Almeida - Chefe de Divisão Administrativa. Suplentes - a) 

Vogal: Maria Fernanda Fernandes Castro – Chefe de Divisão de 

Empreitadas; b) Vogal: Maria Joana Rangel da Gama Lobo Xavier – 

Directora do Departamento de Administração Geral. É designado para 

secretariar o júri: Silvana Leite Torres Peixoto – Chefe de Secção do 
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Departamento de Obras Municipais”. O Programa de Procedimento com 

Projecto, bem como o Caderno de Encargos dão-se aqui por reproduzidos 

e ficam arquivados em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. ------------------------------------------ 

OBRAS PÚBLICAS – CONCURSO PÚBLICO – RECONVERSÃO 

DA EB1/JI DE GEMUNDE/RONFE PARA CENTRO ESCOLAR 

– INFORMAÇÃO PARA INÍCIO DE PROCEDIMENTO – 

Presente a seguinte informação do Departamento de Obras Municipais: 

“1. Atenta a necessidade de executar a obra de: Reconversão da EB1/JI de 

Gemunde – Ronfe para centro escolar, submete-se à consideração superior 

a presente proposta de decisão de contratar. 2. Para efeitos de prévia 

cabimentação da despesa inerente ao contrato a celebrar, estima-se que o 

respectivo preço contratual não deverá exceder €818.469,96 (oitocentos e 

dezoito mil quatrocentos e sessenta e nove mil e noventa e seis cêntimos) 

+ IVA, a satisfazer pela dotação 01.02.45. 3. Nos termos da regra geral de 

escolha do procedimento (prevista no artigo 18.º do CCP) e do valor 

máximo do benefício económico que pode ser obtido pelo adjudicatário 

com a execução do contrato a celebrar, propõe-se a adopção de um 

concurso público sem anúncio no JOUE, ao abrigo da alínea b) do artigo 

19º do Decreto Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, que aprovou o Código 

dos Contratos Públicos. 4. Propõe-se ainda a aprovação das peças do 

procedimento em anexo, das quais se destaca: Fixação do preço base em 

€818.469,96 (oitocentos e dezoito mil quatrocentos e sessenta e nove euros 

e noventa e seis cêntimos) + IVA; Fixação de um prazo de vigência do 

contrato a celebrar de 210 dias; Opção pelo critério de adjudicação da 

proposta economicamente mais vantajosa; 5. Para a condução do 

procedimento propõe-se a designação do seguinte júri: Efectivos – a) 

Presidente: Joaquim Josias Silva Antunes Almeida de Carvalho – Director 
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do Departamento de Obras Municipais; b) Vogal: Vitor Manuel Fernandes 

Abreu – Director do Departamento de Projectos e Planeamento 

Urbanístico; c) Vogal – Elsa Maria Ferreira Cordeiro de Almeida - Chefe 

de Divisão Administrativa. Suplentes – a) Vogal: Maria Fernanda 

Fernandes Castro – Chefe de Divisão de Empreitadas; b) Vogal: Maria 

Joana Rangel da Gama Lobo Xavier – Directora do Departamento de 

Administração Geral. É designado para secretariar o júri: Silvana Leite 

Torres Peixoto – Chefe de Secção do Departamento de Obras 

Municipais”. O Programa de Procedimento com Projecto, bem como o 

Caderno de Encargos dão-se aqui por reproduzidos e ficam arquivados em 

pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. ------------------------------------------------------------------ 

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS – CONCURSO PÚBLICO 

INTERNACIONAL N.º 5/2006 – FORNECIMENTO DE 

“1.300.000 LITROS DE GASÓLEO” – ADJUDICAÇÃO E 

APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO – Presente, para 

aprovação, o Relatório Final respeitante ao Concurso Público identificado 

em epígrafe, bem como a correspondente minuta do contrato. O Relatório 

Final propõe que o Fornecimento de “1.300.000 Litros de Gasóleo” seja 

adjudicado à concorrente “Scalea – Combustíveis, Lda.”, pelo preço total 

de €1.294.592,00 (um milhão duzentos e noventa e quatro mil quinhentos 

e noventa e dois euros), acrescido do IVA à taxa legal em vigor (20%). O 

Relatório Final e a minuta do contrato dão-se aqui por reproduzidos e 

ficam arquivados em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. O Vereador José Manuel Antunes 

não participou na discussão e na votação da proposta. ------------------------- 

PATRIMÓNIO – AQUISIÇÃO AMIGÁVEL PARA A OBRA DE 

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EB1 DE VERMIL (PARCELA 1) – 
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Presente uma informação da Divisão de Património respeitante às 

negociações destinadas à aquisição de uma parcela de terreno com a área 

de 799 m², a desanexar do prédio descrito na 1ª Conservatória do Registo 

Predial de Guimarães sob o nº. 00.012/Vermil, e do inscrito na respectiva 

matriz sob o artigo rústico 197, necessária à ampliação da EB1 de Vermil. 

O proprietário da parcela, Agostinho Martins Salazar, propõe o valor de 

€40.000,00 (quarenta mil euros), tendo o perito da lista oficial considerado 

tal pretensão aceitável. Assim, nos termos do art. 11º do Código das 

Expropriações, submete-se à Câmara Municipal a aquisição da identificada 

parcela de terreno, pelo valor de €40.000,00 (quarenta mil euros). Esta 

despesa está cabimentada na unidade orgânica 02 e na unidade económica 

07.01.01. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -------- 

ASSOCIAÇÃO DE DADORES BENÉVOLOS DE SANGUE DE 

GUIMARÃES – SEDE SOCIAL (CONTRATO DE COMODATO) 

E CASFIG – SALA DE CONDOMÍNIO (AUTO DE GESTÃO) – 

PERMUTA DE ESPAÇOS NA RUA DA PEDREIRA, AZURÉM – 

Presente a seguinte proposta: “No Empreendimento Social de Azurém, 

propriedade do Município de Guimarães, (CRPG nº 878/Azurém), situado 

na Rua da Pedreira, freguesia de Azurém, está instalada a Associação de 

Dadores Benévolos de Sangue de Guimarães (entrada n.º 120), a que 

corresponde a fracção “AC”, cedida pela Câmara Municipal para nela 

instalar a sua sede. No mesmo Empreendimento a empresa de habitação 

social CASFIG ocupa também um espaço, correspondente à fracção 

“AD”, que outrora funcionou como sua sede, onde realiza reuniões com 

os moradores, bem como outras actividades. De acordo com os 

responsáveis da referida Associação, o espaço que lhes está cedido, por ser 

diminuto, não permite a realização da recolha de sangue, pelo que esta tem 

vindo a ser realizada na sede dos Bombeiros Voluntários de Guimarães. 
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No entanto, e segundo orientações da Federação Portuguesa de Dadores 

Benévolos de Sangue, esta situação deixará, a curto prazo, de ter 

viabilidade, a menos que a Associação disponha de um espaço que 

funcione como um posto fixo de recolha de sangue, sob pena de, segundo 

os seus responsáveis, ter de ser transferida para um concelho próximo do 

de Guimarães ou, em ultima instância, deixar de funcionar. O espaço 

ocupado actualmente pela CASFIG é de maior dimensão, reunindo as 

características exigidas pela aludida Federação, tendo, por isso, a 

Associação solicitado a troca dos espaços. A CASFIG, após deliberação do 

respectivo Conselho de Administração, veio informar a Câmara Municipal 

que, visitadas aquelas instalações da Associação, verificou que o espaço é 

adequado para as actividades que ali realiza, pelo que não vê qualquer 

inconveniente na permuta dos dois espaços. Nesta conformidade, 

proponho que a Câmara Municipal aprove: 1 – Nos termos do art. 64º, nº 

4 a), da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei nº 5-

A/2001, de 11 de Janeiro, ceder à Associação de Dadores Benévolos de 

Sangue a identificada fracção “AD”, celebrando, para o efeito, um 

contrato de comodato. Esta fracção está inscrita na respectiva matriz 

urbana sob o art. 2168º-AD, correspondendo-lhe o valor patrimonial de 

€29.518,69. 2 – Delegar na CASFIG a gestão da indicada fracção “AC”, 

passando a fazer parte do respectivo Auto de Gestão, para que nela 

promovam as actividades sociais que já vinham realizando no espaço 

contíguo. Esta fracção está inscrita na respectiva matriz urbana sob o art. 

2168º-AC, correspondendo-lhe o valor patrimonial de €15.181,04”. A 

minuta do contrato de comodato dá-se aqui por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR 

POR UNANIMIDADE. ----------------------------------------------------------- 

QUIOSQUES  –  HASTA  PÚBLICA  PARA  ADJUDICAÇÃO  DO 
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DIREITO DE USO PRIVATIVO DE QUATRO QUIOSQUES – 

Presente a seguinte proposta do Vereador Armindo Costa e Silva: 

“Considerando a existência de quiosques, ou espaços para esse fim 

destinados, que se encontram disponíveis nas seguintes freguesias do 

concelho: Guimarães (Oliveira do Castelo): equipamento de mobiliário 

urbano localizado na Rua Almirante Sousa Ventura com a área de 10m2; 

Candoso (S. Martinho): construção localizada na Rua de S. Martinho, junto 

ao cemitério, com a área de 9 m2; Gandarela: construção localizada na Rua 

Padre António Pereira da Silva, com a área de 18 m2; Fermentões: espaço 

destinado à construção/montagem de quiosque, localizado na Rua de João 

Paulo II, com uma área de implantação até 20 m2. Considerando o 

interesse manifestado por alguns munícipes junto dos serviços na sua 

exploração; Considerando, ainda, a criação de alguns postos de trabalho 

decorrentes da entrada em funcionamento dos referidos quiosques; 

Propõe-se a realização de uma hasta pública para adjudicação do direito de 

ocupação daqueles espaços, no próximo dia 17 de Dezembro, pelas 10h00, 

no Salão Nobre da Câmara Municipal, submetendo-se à aprovação do 

Executivo Camarário o respectivo Regulamento, anexo à presente 

proposta (Anexo A). Propõe-se, ainda, para constituição da Comissão que 

irá acompanhar a realização deste acto os seguintes elementos: Presidente 

da Comissão: Miguel Sousa Pires Almeida Frazão -. Director do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente; 1.º Vogal – Rui Miguel 

Lino Castro - Chefe da Divisão de Trânsito e Transportes; 2.º Vogal – Elsa 

Maria Ferreira Cordeiro de Almeida – Chefe da Divisão Administrativa”. 

O Programa da Hasta Pública para Adjudicação do Direito de Uso 

Privativo de Quatro Quiosques dá-se aqui por reproduzido e fica 

arquivado em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR 

POR UNANIMIDADE. ----------------------------------------------------------- 
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CULTURA – FESTAS NICOLINAS 2008 – Presente a seguinte 

proposta: “A Comissão das Festas Nicolinas vai realizar, entre 29 de 

Novembro e 7 de Dezembro, as tradicionais Festas académicas de 

Guimarães, e solicitou vários apoios, a exemplo dos anos anteriores. 

Considerando as raízes profundas na tradição cultural vimaranense das 

referidas Festas, proponho que seja concedido: 1. Subsídio no montante de 

€2.500,00 (dois mil e quinhentos euros) destinado a despesas globais e 

apoio à impressão do programa e pregões dourados. 2. Prémio Câmara 

Municipal de Guimarães no montante de €500,00 (quinhentos euros) 

composto por um conjunto de material didáctico, que reverterá para a 

Escola de onde provenham os estudantes componentes, a atribuir ao 

melhor carro do Cortejo das Maçãzinhas por um Júri que integrará a 

Vereadora da Cultura, de acordo com proposta aprovada pela Câmara em 

2001. 3. Cedência de uma escavadora e ferramentas para o enterro do 

Pinheiro e de viaturas para o Cortejo das Maçãzinhas. 4. Publicação de um 

edital determinando o encerramento ao trânsito, a partir das 21,30 horas 

do dia 29 de Novembro das artérias percorridas pelo Cortejo do Pinheiro, 

bem como da proibição de estacionamento na Rua de S. António, a partir 

da mesma data e hora até ao final do desfile. 5. Autorização para a 

colocação nas janelas do Museu de arte primitiva de capas de estudante, 

durante o cortejo das Maçãzinhas, e oferta de camélias para as decorar, 

desde que disponíveis no horto municipal. O subsídio referido é atribuído 

à Associação “Tertúlia Nicolina”, em delegação da Comissão de Festas. Os 

apoios são concedidos ao abrigo do disposto na alínea b) do nº 4 do art. 

64º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei 5-

A/2002 de 11 de Janeiro”. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores José Manuel Antunes, Carlos 

Vasconcelos e Luísa Oliveira apresentaram a seguinte declaração de voto: 
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“Os vereadores eleitos na lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 

11 e 24 a 26 da agenda desta reunião, na medida em que os dados 

disponíveis apontam para uma apreciação favorável dessas matérias. Não 

obstante o sentido de voto, os vereadores eleitos nas listas do PSD 

lamentam a ausência de mecanismos de atribuição rigorosa e transparente 

de subsídios e de apoios por parte da CMG, tal como foi proposto pelos 

vereadores do PSD no mandato anterior, em reunião da CMG de 14 de 

Fevereiro de 2002 (nomeadamente com a criação de programas específicos 

de apoio a iniciativas das associações e instituições e a criação de uma 

comissão consultiva de avaliação das referidas candidaturas) e chumbada 

pelo PS, apesar do Sr. Presidente da CMG ter reconhecido então a 

necessidade de alterar as regras de atribuição de subsídios e apesar do 

relatório de auditoria do Tribunal de Contas nº6/2003 ter considerado 

como “pouco fiável” o sistema de controlo interno para a atribuição de 

subsídios”. ------------------------------------------------------------------------------ 

CULTURA – APOIO À ACTIVIDADE EDITORIAL – Presente a 

acta da Comissão de Selecção da Comissão Consultiva prevista no 

Regulamento para Apoio à Actividade Editorial para, nos termos do 

referido Regulamento, proceder à apreciação dos pedidos de apoio a 

edição, reedição e aquisição de livros. Foi apreciado o pedido de aquisição 

de livros editados e a editar. Em resultado da respectiva apreciação a 

Comissão decidiu propor a aquisição dos seguintes livros: vinte e cinco 

exemplares do livro “Livro das Esmolas”, ao preço por capa de €10,00 o 

que perfaz um total de €250,00 (IVA incluído); vinte e cinco exemplares 

do livro “A Geração de 70: Alberto Sampaio e ou Outros”, ao preço 

unitário de €14,00, o que perfaz um total de €350,00 (IVA incluído); vinte 

e cinco exemplares do livro “Calvos ao Longo da História”, ao preço 

unitário de €20,00, o que perfaz um total de €500,00; vinte e cinco 
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exemplares do livro “Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de 

Guimarães no limiar do séc. XXI Milénio III”, ao preço unitário de 

€17,50, o que perfaz um total de €437,50 (IVA incluído) e vinte e cinco 

exemplares do livro “Diálogo sobre a Missão dos Embaixadores Japoneses 

à Cúria Romana”, ao preço unitário de €35,70, o que perfaz um total de 

€1.000,00 (IVA incluído). Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 08.01 e na unidade económica 07.01.10.02. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. ------------------------------------------ 

CULTURA – CENTENÁRIO DO NASCIMENTO DO 

PROFESSOR ARNALDO SAMPAIO – Presente a seguinte proposta: 

“No próximo dia 5 de Dezembro comemora-se o centenário do 

nascimento do professor Arnaldo Sampaio, Médico, natural de Guimarães, 

percursor da criação da primeira rede nacional de saúde pública, que 

exerceu na década de 70 do século passado, entre outras, as funções de 

Director Geral de Saúde. Em 1998, a Assembleia Municipal aprovou uma 

recomendação para que fosse apresentada ao Ministério da Saúde uma 

proposta de atribuição do seu nome ao Centro de Saúde de Guimarães, o 

que foi concretizado. Considerando o significado da passagem deste 

centenário, é meu entendimento dever a Câmara Municipal assinalá-lo com 

a realização de um conjunto de actos de homenagem à sua figura de 

pioneiro na área da saúde pública e que referenciem Guimarães como 

Município da sua naturalidade. Nesse sentido, proponho que no próximo 

dia 5 de Dezembro seja descerrada no edifício sede do Município, onde 

estava instalado o Liceu Nacional de Guimarães e onde Arnaldo Sampaio 

concluiu os seus estudos liceais, uma placa alusiva ao seu centenário, e que 

se realize no Centro Cultural Vila Flor uma sessão de homenagem 

presidida pela Senhora Ministra da Saúde”. DELIBERADO APROVAR 

POR UNANIMIDADE. ----------------------------------------------------------- 
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EDUCAÇÃO – APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PLANOS 

ANUAIS DE ACTIVIDADES, NO ÂMBITO DO PROJECTO 

EDUCATIVO DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS – ANO 

LECTIVO 2008/2009 – Presente a seguinte informação dos Serviços de 

Educação: “De acordo com a alínea l), do ponto 1, do artigo 64º, da Lei 

nº169/99, de 18 de Setembro, alterado e republicado pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro e a alínea e), do ponto 3, do artigo 19º, da Lei nº 

159/99, de 14 de Setembro, compete à Autarquia apoiar ou comparticipar 

no apoio ao desenvolvimento de actividades complementares de Acção 

Educativa na Educação Pré-Escolar e no Ensino Básico, no âmbito dos 

Projectos Educativos. Assim, e dando cumprimento ao disposto na 

legislação em vigor e tendo por base os dados fornecidos pelos 

Agrupamentos de Escolas, propõe-se, para o ano lectivo de 2008/09, a 

atribuição de um apoio no valor de 3,50€/ano, por cada aluno do 1º CEB, 

e de 2,00€/ano, por cada criança da Educação Pré-Escolar, abrangendo 

um total de 9 150 alunos (sendo 7 331 do 1º CEB e 1 819 da Educação Pré 

Escolar). Considerando a condição periférica da EB1/JI de Monte/Arosa, 

propõe-se, excepcionalmente, a atribuição de uma verba no valor de 

€500,00 (quinhentos euros), por forma a permitir a realização de um Plano 

de Actividades que favoreça o melhor desenvolvimento dos alunos. Mais 

se informa que o apoio ao desenvolvimento das actividades 

complementares de Acção Educativa implica à Autarquia a atribuição de 

uma verba no valor global de €29.686,00 (vinte e nove mil seiscentos e 

oitenta e seis euros) (valor anual). Junto se anexa mapa com indicação dos 

valores a atribuir por Agrupamento de Escolas. À consideração superior”. 

O mapa dá-se aqui por reproduzido e arquiva-se em pasta anexa ao livro 

de actas. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. --------- 

EDUCAÇÃO  –  ATRIBUIÇÃO  DE  VERBAS PARA AQUISIÇÃO 
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DE MATERIAL DE APOIO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE 

GENERALIZAÇÃO DE INGLÊS E OUTRAS ACTIVIDADES DE 

ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1.º CEB – ANO 

LECTIVO 2008/2009 – Presente a seguinte informação dos Serviços de 

Educação: “Como é do conhecimento superior, a candidatura apresentada 

pelo Município de Guimarães ao Programa de Generalização do Ensino de 

Inglês e de Outras Actividades de Enriquecimento Curricular no 1.º CEB, 

envolvendo 15 Agrupamentos de Escolas, foi aprovada pela DREN em 12 

de Agosto último. De acordo com o Despacho n.º 14 460/2008 de 26 de 

Maio, o Programa será desenvolvido em regime de complemento 

educativo, e de frequência gratuita. Com base nos dados fornecidos pelos 

Agrupamentos o número total de alunos do 1.º CEB que irão frequentar as 

Actividades de Enriquecimento Curricular é de 7.064. Tendo sido 

superiormente definido que a aquisição de material escolar para cada um 

dos alunos seria feita através dos Agrupamentos disponibilizando o 

Município os apoios financeiros necessários para o efeito, proponho para 

o corrente ano lectivo a transferência para os Agrupamentos de uma verba 

global de €141.280,00 (cento e quarenta e um mil duzentos e oitenta euros) 

correspondente a €20,00/aluno/ano. Em anexo, o Mapa de Transferência 

de Verbas. À Consideração Superior. Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. O referido mapa 

dá-se aqui por reproduzido e fica arquivado em pasta anexa ao livro de 

actas. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ------------ 

EDUCAÇÃO – RECTIFICAÇÃO DO VALOR DA 

TRANSFERÊNCIA MENSAL DE VERBAS PARA A 

COOPERATIVA TEMPO LIVRE PROGRAMA DE 

GENERALIZAÇÃO DO ENSINO DE INGLÊS E DE OUTRAS 

ACTIVIDADES – ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1.º 
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CEB – DESPACHO 14 460/2008 DE 26 DE MAIO – ANO 

LECTIVO 2008/2009 – Presente a seguinte informação dos Serviços de 

Educação: “Em reunião de 9 de Outubro último, a Câmara Municipal 

aprovou a transferência mensal para a Cooperativa Tempo Livre de uma 

verba no valor de € 58.743,01, para pagamento de encargos decorrentes 

com a contratação de docentes a termo resolutivo certo a tempo parcial 

para a leccionação da Actividade Física e Desportiva aos alunos do 1.º 

CEB matriculados nos 15 Agrupamentos do nosso concelho. Os cálculos 

efectuados para a determinação do valor da comparticipação a transferir 

para a Cooperativa Tempo Livre partiram de uma base mensal, ou seja, a 

um mês correspondem 4 semanas (fórmula em anexo). No entanto, 

porque a utilização de uma base deste tipo não permite a fixação de um 

valor ilíquido de remuneração mensal por docente e de descontos para a 

Segurança Social dado que o número de semanas por mês é variável, a 

Divisão de Recursos Humanos, elaborou um outro tipo de cálculo tendo 

por base o número total de semanas de duração do contrato. (fórmula em 

anexo). Acresce ainda, que a base utilizada para a atribuição do subsídio de 

refeição por carga horária semanal foi segundo aquela Divisão também 

alterada. Perante o exposto e para serem evitadas disparidades de 

vencimento entre docentes com a mesma carga horária contratados pelo 

Município e contratados pela Cooperativa Tempo Livre, os Serviços 

tiveram de refazer os cálculos. Neste sentido, propomos que à verba 

anteriormente aprovada seja acrescida de €5.746,25 (cinco mil setecentos e 

quarenta e seis euros e vinte e cinco cêntimos), passando mensalmente a 

ser transferido para aquela Cooperativa um valor de €64.489,26 (sessenta e 

quatro mil quatrocentos e oitenta e nove euros e vinte e seis cêntimos), 

com efeitos retroactivos a Setembro último”. Esta despesa está 

cabimentada  na  unidade  orgânica  07.01  e  na  económica  05.01.01.02.  
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DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ------------------- 

TRÂNSITO – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO – FREGUESIA DE 

CANDOSO (S. TIAGO) – Presente a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Pela presente se 

submete à apreciação camarária a alteração ao trânsito na Rua das Mondas, 

freguesia de Candoso (S. Tiago), assinalada em planta. A sua elaboração 

está em harmonia com a Junta de Freguesia e foi articulada com a 

beneficiação prevista para o troço confrontante com o Colégio de Nossa 

Senhora da Conceição, e permitirá melhorar a acessibilidade ao mesmo”. A 

planta com a alteração ao trânsito dá-se aqui por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO, POR 

UNANIMIDADE, APROVAR SUBMETER À APROVAÇÃO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL. --------------------------------------------------- 

TRANSPORTES – COOPERATIVA FRATERNA – CEDÊNCIA 

DE VIATURAS – Presente para ratificação o despacho do Vice-

Presidente da Câmara, datado de 3 de Novembro de 2008, que concordou 

com uma informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente 

relativa à cedência de viaturas da Câmara para apoio à valência do banco 

social, no passado mês de Outubro. DELIBERADO RATIFICAR POR 

UNANIMIDADE. O Presidente da Câmara não participou na 

discussão e na votação da proposta. ------------------------------------------- 

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

GIL VICENTE – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, de 30 de Outubro de 

2008, que disponibilizou, ao Agrupamento Vertical de Escolas Gil Vicente, 

o transporte, em autocarro, de 40 alunos da Escola EB1 de Bairro – 

Urgezes, no passado dia 30 de Outubro. DELIBERADO RATIFICAR 

POR UNANIMIDADE. ----------------------------------------------------------- 
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TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MOREIRA DE CÓNEGOS – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – 

Presente para ratificação o despacho do Presidente da Câmara, de 10 de 

Novembro de 2008, que disponibilizou, ao Agrupamento de Escolas de 

Moreira de Cónegos o transporte, em autocarro, de 77 alunos da Escola do 

1.º Ciclo de Agras – Gandarela ao Paço dos Duques de Bragança, Castelo 

de Guimarães, bem como à ETAR em Serzedelo, no próximo dia 20 de 

Novembro. DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. -- 

TRANSPORTES – OFICINA – CENTRO DE ARTES E 

MESTERES TRADICIONAIS, CIPRL – CEDÊNCIA DE 

AUTOCARRO – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, de 5 de Novembro de 2008, que disponibilizou, à Oficina – 

Centro de Artes e Mesteres de Guimarães – o transporte, em autocarro, do 

Grupo Django Bates StoRMChaser, no passado dia 15 de Novembro, no 

âmbito da Edição do Guimarães Jazz 2008. DELIBERADO 

RATIFICAR POR UNANIMIDADE. A Vereadora Francisca Abreu 

não participou na discussão e na votação da proposta. ------------------- 

TRANSPORTES – OFICINA – CENTRO DE ARTES E 

MESTERES DE GUIMARÃES – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO 

– Presente a seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e 

Ambiente: “A Oficina – Centro de Artes e Mesteres de Guimarães, CIPRL 

solicitou, ao abrigo do protocolo de colaboração celebrado com o 

Município, a cedência de um autocarro para efectuar o transporte da 

Metrópole Orchestra, nos dias 21 e 23 de Novembro, durante a edição do 

Guimarães Jazz 2008, a decorrer no Centro Cultural Vila Flor, de 10 a 22 

de Novembro. Assim e considerando o apoio concedido em anteriores 

edições e não haver inconveniente para os serviços a disponibilidade da 

viatura em causa, submete-se à aprovação do executivo camarário o 
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transporte solicitado, bem como a prestação de trabalho extraordinário”. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. A Vereadora 

Francisca Abreu não participou na discussão e na votação da proposta. ---- 

TRANSPORTES – FESTAS NICOLINAS 2008 – CEDÊNCIA DE 

UMA VIATURA PARA AS “MAÇÃZINHAS” – Presente a seguinte 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “O 

Conselho Executivo da Escola Secundária Francisco de Holanda solicitou 

a colaboração do Município através da cedência de uma viatura de caixa 

aberta para os dias 5 e 6 de Dezembro, a fim de transportar os trabalhos 

realizados pelos alunos de uma disciplina do Curso de Artes visuais 

durante o “Cortejo das Maçãzinhas”. Considerando a competência dos 

órgãos autárquicos no apoio de projectos e agentes culturais não 

profissionais, e não haver inconveniente para os serviços a disponibilização 

da viatura em causa, propomos à aprovação do executiva camarário a 

cedência da carrinha de caixa aberta de matrícula 33-BB-09, conduzida 

por5 funcionário da autarquia habilitado com carta de condução válida 

para a categoria da mesma, bem como a prestação de trabalho 

extraordinário”. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE.  

SUBSÍDIOS – VITÓRIA SPORT CLUBE – CONCESSÃO DE 

APOIO PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS 

DESTINADAS AOS ESCALÕES DE FORMAÇÃO – Presente a 

seguinte proposta: “No seu esforço de dotar as suas instalações 

desportivas destinadas aos escalões de formação das melhores condições 

para a aprendizagem e prática do futebol, o Vitória Sport Clube vem 

aplicando no seu Complexo Desportivo um conjunto muito relevante de 

investimentos, no que sempre tem sido apoiado pelo Município, em 

reconhecimento do inquestionável interesse público da formação 

desportiva promovida pelo Clube. De facto, o sucesso da política de 
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formação encetada nos últimos anos é espelhado no número de atletas que 

atrai: na época em curso, frequentam os vários escalões de formação cerca 

de 441 jovens atletas, dos quais 266 federados e 175 participantes inscritos 

em torneios da Escola Afonsinhos. Existem actualmente cerca de 50 

novos atletas em lista de espera, que o Clube gostaria de absorver, se para 

tal tivesse condições físicas. Para além do apoio social e escolar que o 

Clube proporciona aos mais jovens, importa destacar que a estrutura de 

formação do Vitória Sport Clube tem ao seu serviço 30 treinadores, 5 

enfermeiros, 4 fisioterapeutas, 2 massagistas e 3 médicos (sendo 1 fisiatra). 

O orçamento global anual destes escalões atinge o montante de cerca de 

€700.000,00. Com o objectivo já mencionado de optimizar as condições 

disponibilizadas a estes escalões de formação, o Vitória Sport Clube 

promoveu a instalação de um relvado sintético no Campo nº 4 do 

Complexo Desportivo, dotando-o, ainda, da necessária vedação de 

segurança. Atendendo ao custo final do investimento, que ultrapassou os 

€370.000,00, solicitam uma comparticipação municipal destinada a 

minimizar o impacto desta despesa no orçamento disponível para o 

Futebol de Formação. Assim, em reconhecimento do interesse público de 

que se reveste a actividade do Futebol de Formação do Vitória Sport 

Clube e, particularmente, atendendo às significativas melhorias 

conseguidas pelos investimentos descritos, que aumentam a capacidade de 

absorção de novos atletas, proponho, ao abrigo do disposto na alínea a) do 

nº 4 do art. 64º da Lei número 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a atribuição, ao Vitória 

Sport Clube, de um subsídio correspondente a 50% do montante investido 

pelo referido Clube no Campo nº 4 do seu Complexo Desportivo, com o 

limite máximo de €165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil euros). Este 

subsídio só será pago mediante autos de medição elaborados pelo 
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Departamento de Obras Municipais”. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores José Manuel Antunes, Carlos 

Vasconcelos e Luísa Oliveira apresentaram a seguinte declaração de voto: 

“Os vereadores eleitos na lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 

11 e 24 a 26 da agenda desta reunião, na medida em que os dados 

disponíveis apontam para uma apreciação favorável dessas matérias. Não 

obstante o sentido de voto, os vereadores eleitos nas listas do PSD 

lamentam a ausência de mecanismos de atribuição rigorosa e transparente 

de subsídios e de apoios por parte da CMG, tal como foi proposto pelos 

vereadores do PSD no mandato anterior, em reunião da CMG de 14 de 

Fevereiro de 2002 (nomeadamente com a criação de programas específicos 

de apoio a iniciativas das associações e instituições e a criação de uma 

comissão consultiva de avaliação das referidas candidaturas) e chumbada 

pelo PS, apesar do Sr. Presidente da CMG ter reconhecido então a 

necessidade de alterar as regras de atribuição de subsídios e apesar do 

relatório de auditoria do Tribunal de Contas nº6/2003 ter considerado 

como “pouco fiável” o sistema de controlo interno para a atribuição de 

subsídios”. ------------------------------------------------------------------------------ 

SUBSÍDIOS – REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA ENVOLVENTE À 

IGREJA DE SANDE S. LOURENÇO E RESIDÊNCIA 

PAROQUIAL – Presente a seguinte proposta: “A Fábrica da Igreja 

Paroquial de Sande S. Lourenço apresentou para licenciamento um 

projecto de requalificação da envolvente da Igreja e residência paroquial da 

freguesia. Solicitou ao mesmo tempo apoio à Câmara para a sua 

concretização. Considerando que as áreas a requalificar são de frequência 

pública e de grande importância na imagem e organização de um espaço 

central da freguesia, proponho que seja concedido um subsídio de 

€20.000,00 (vinte mil euros) à Fábrica da Igreja de Sande S. Lourenço, a 
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pagar mediante autos de medição da obra a executar, ao abrigo do disposto 

na alínea a) do nº 4 do art. 64º da Lei 169/99, alterada e republicada pela 

Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro”. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores José Manuel Antunes, Carlos 

Vasconcelos e Luísa Oliveira apresentaram a seguinte declaração de voto: 

“Os vereadores eleitos na lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 

11 e 24 a 26 da agenda desta reunião, na medida em que os dados 

disponíveis apontam para uma apreciação favorável dessas matérias. Não 

obstante o sentido de voto, os vereadores eleitos nas listas do PSD 

lamentam a ausência de mecanismos de atribuição rigorosa e transparente 

de subsídios e de apoios por parte da CMG, tal como foi proposto pelos 

vereadores do PSD no mandato anterior, em reunião da CMG de 14 de 

Fevereiro de 2002 (nomeadamente com a criação de programas específicos 

de apoio a iniciativas das associações e instituições e a criação de uma 

comissão consultiva de avaliação das referidas candidaturas) e chumbada 

pelo PS, apesar do Sr. Presidente da CMG ter reconhecido então a 

necessidade de alterar as regras de atribuição de subsídios e apesar do 

relatório de auditoria do Tribunal de Contas nº6/2003 ter considerado 

como “pouco fiável” o sistema de controlo interno para a atribuição de 

subsídios”. ------------------------------------------------------------------------------ 

SUBSÍDIOS – OS TROVADORES DO CANO – ENCONTRO DE 

REIS – Presente a seguinte proposta: “O Grupo Cultural e Recreativo 

“Os Trovadores do Cano” promove no próximo dia 25 de Janeiro o seu 

10º Encontro de Reis, iniciativa que terá a participação de doze 

agrupamentos do nosso concelho. Considerando o exemplo seguido nas 

anos anteriores, a dedicação à intervenção musical desta colectividade, e a 

alargada participação, proponho que seja concedido um subsídio de €250 

(duzentos e cinquenta euros) à referida Associação para a organização do 
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referido Encontro, ao abrigo do disposto na alínea b) do nº 4 do art. 64º 

da Lei 169/99, alterada e republicada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro”. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores 

José Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos e Luísa Oliveira apresentaram a 

seguinte declaração de voto: “Os vereadores eleitos na lista do PSD 

votaram favoravelmente os pontos 11 e 24 a 26 da agenda desta reunião, 

na medida em que os dados disponíveis apontam para uma apreciação 

favorável dessas matérias. Não obstante o sentido de voto, os vereadores 

eleitos nas listas do PSD lamentam a ausência de mecanismos de 

atribuição rigorosa e transparente de subsídios e de apoios por parte da 

CMG, tal como foi proposto pelos vereadores do PSD no mandato 

anterior, em reunião da CMG de 14 de Fevereiro de 2002 (nomeadamente 

com a criação de programas específicos de apoio a iniciativas das 

associações e instituições e a criação de uma comissão consultiva de 

avaliação das referidas candidaturas) e chumbada pelo PS, apesar do Sr. 

Presidente da CMG ter reconhecido então a necessidade de alterar as 

regras de atribuição de subsídios e apesar do relatório de auditoria do 

Tribunal de Contas nº 6/2003 ter considerado como “pouco fiável” o 

sistema de controlo interno para a atribuição de subsídios”. ------------------ 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE 

APROVAR A ACTA EM MINUTA. ------------------------------------------- 

PELAS ONZE HORAS E CINCO MINUTOS O PRESIDENTE 

DA CÂMARA DEU POR ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, 

PARA CONSTAR, SE LAVROU A PRESENTE ACTA. ---------------- 

 

 

 

 


